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Hva syns du om presentasjonene?

Hvis du deltok på gruppediskusjonen, hva 

synes du? Hva syns du var bra med seminaret? Forslag til forbedringer Har du ønsker til neste FS Kontaktforum?

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5

For stor gruppe, opplevde det som at det 

var lite rom til å stille spørsmål eller 

diskutere.

Dyktige de som presenterer og gode 

til å forklare tekniske ting forståelig. 

Ikke alltid like relevant, men slik er det 

jo når man er en mindre institusjon

Fint å dele meninger, men igjen ikke alltid 

like relevante diskusjoner for alle for man 

har lit ulike problemstillinger. Men positiv 

til tiltaket.

Flinke og forberedte presentasjoner, 

som i stor grad også var nyttige.

Kanskje prøve å ha diskusjoner mellom 

insitusjoner av samme størrelse, ikke 

alltid alle på et sted. Da er det lettere å 

diskutere problemstillinger som andre 

kjenner seg igjen i. Doktorgradsmodulen

Alt var nyttig og svært godt 

presentert.

Greit at det var så konkret og av så kort 

varighet.

Rammene rundt (mat og hotell) samt 

atmosfære deltakerne imellom gjorde 

dette til en positiv opplevelse. Viktigst 

var likevel at alt virket relevant.

For komprimert i tid. Dag 1 ble lang, 

spesielt for oss som også var med på 

formiddagsmøte.

Presentasjon av hva som har skjedd siden 

sist i ekspertgruppene. Viktigst er nye 

rutiner og moduler vi skal ta i bruk. Merker 

at flere føler seg fortrolige med hverandre 

og deltar i diskusjoner også i plenum

Nyttig. Dette bør vi fortsette med. Alt var svært nyttig.

Intensivt men veldig bra og nyttig 

informasjon som ble presentert. Bra og vi fikk til mange gode diskusjoner.

Bra å ha det fra lunch til lunch. Passe 

lengde. Mye relevant informasjon som 

angikk alle deltakerne. Nei.

Litt vanskelig å si hva som er aktuelt om ett 

år, men informasjon om alle nyheter er 

viktig.

Veldig nyttig

Gode temaer

Bra presentasjoner 

Nyttig og hyggelig å møte kolleger ved 

andre institusjoner

Så mye spennende som skjer i FS og 

så mye som endelig kommer på plass 

etter at vi har hørt om det lenge... 

Flinke presentatører. Alt var nyttig 

denne gangen:-)

Litt treg start, men etter at vi fikk opp en 

PC og prosjektor slik at vi kunne sjekke 

ting under veis så tok det seg opp og vi 

endte opp med å få litt lite tid. Passe 

størrelse på gruppa og fin diskusjon. Rakk 

vel egentlig ikke å bli kjent med noen nye, 

vi ble for oppslukt av diskusjonen...

Jeg var fornøyd med det meste, og 

spesielt at plenumsalen var utformet 

slik at det ikke ble så kjempestore 

avstander. Tidligere har vi av og til hatt 

sal som var lang og smal og da er det 

ikke like lett å følge med.

Begynner å nærme seg perfekt dette, 

eneste minus var at støynivået under 

middagen (og i baren) var så høyt at 

det var vanskelig å føre en samtale - i 

alle fall med flere enn en person. (Men 

dette er det vel vanskelig å gjøre noe 

med)

Likte godt at det som ble presentert 

hadde nytte for alle institusjoner - det 

virker som det er fokus på det som 

kan gi effektiviseringsgevinst for alle!
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Flott gjennomgang av nyheter i FS

Var med på semesterregistrering. Fik ikke 

det helt store utbytte av denne sesjonen.

Passelig tid for gruppearbeid

At det var konsentrert, og med sen 

start, tidlig hjemreis

Bra presentasjoner, nyttig å vite hva 

som kommer og hva man jobber med. Enklere å diskuterer i mindre grupper.

Knytte kontakter og 

erfaringsutveksling.

Mer jobbing med felles rutiner. Syns det er 

nyttig å dele erfaringer og høre hvordan 

andre inst. jobber.

Målrettede og informative

Fin arbeidsform, men gruppene bør ikke 

være for store. Fint med et ferdig forslag 

til rutine som man kan arbeide ut i fra. Ser 

dessverre at større skoler (universitetene) 

ikke alltid kan bidra til gode løsninger med 

den unnskyldning at der er så store at de 

har ikke tatt i bruk alle funksjoner. Dette 

kan i debatten være ødeleggende for 

mindre skoler og de kan faktisk ikke bidra 

100%.

Presentasjon av nytt i FS, ny 

studentweb og dokumentasjon.

Synes nåværende forum treffer godt 

med gode og målrettede 

presentasjoner. Veldig bra å ta med 

noe "utenfra" som Lånekassen. Fint å 

høre fra dem som vi delvis 

samarbeider med.

Oppdatering på nyheter i FS, er det noe 

man må ta høyde for ved egen institusjon 

vedrørende planlegging før 

implementering.

Er det noe man ønsker å endre i FS, 

diskusjon.

Nytt fra FS.  Fint å få en samlet 

oversikt over alt som er nytt.

For at gruppediskusjon skal fungere må de 

være en ordstyrere som sørger for at 

diskusjonen holder seg innen temaet.

Vi har ikke studenter på utveksling, 

verken inn eller ut, derfor er de 

problemstillinger som tar opp dette 

ikke relevante for oss.

Gruppediskusjoner gir en mulighet til å 

drøfte konkrete praktiske løsninger, det er 

bra.

Fikk et større faglig utbytte enn sist 

fordi jeg har jobbet mer med FS i 

mellomtida og blitt bedre kjent med 

systemet.

Gode og nyttige presentasjoner

Fikk ikke nye kontakter av 

gruppediskusjonene Hotellet, temaene.

Jeg synes det hadde vært svært nyttig 

med en kjapp presentasjonsrunde i 

starten av seminaret. Vi er ikke flere 

deltakere enn at dette kun ville tatt ca 

10 minutter. Det er tydeligvis mange 

som kjenner hverandre godt, og det er 

vanskelig å bare elge seg inn på når 

man er ny. Dette er for øvrig noe jeg 

synes bør gjøres på SO 

oppsummeringsseminarer etc også.
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Synes alle presentasjonene var nyttige 

og gode.

Fint at det legges opp til at vi kan stille 

spørsmål under veis.

Metoden er god og fungerer fint som 

arbeidsform.

Bra med anledning til forberedelse i 

forkant, slik det var lagt opp til denne 

gangen.

Diskusjoner rundt tema i gruppe er nyttig 

og gir godt faglig utbytte. Knyttet ikke nye 

kontakter nå, men denne arbeidsformen 

legger absolutt til rette for det.

Programmet besto, som alltid, av 

aktuelle saker for oss brukere. Det er 

viktig. I tillegg er det et pluss når det 

legges opp til gruppediskusjoner. Ingen ting

Jobbe med sjekklister i grupper. Har ikke 

forslag til hvilke tema akkurat nå.

Nytt fra FS Gruppediskusjonen var OK.

Skulle hatt litt mer tid til 

gruppediskusjonene.

Tema som ble diskutert i gruppe er ikke en 

av mine arbeidsoppgaver. Det er viktig at 

en får delta i den gruppen som gir mest 

mening for den enkelte for å få best mulig 

utbytte av arbeidet. Jeg lærte mye, men er 

usikker på om jeg kunne bidra i noe større 

grad. Gode innlegg.

Drøftingssaker bør tas først. 

Informasjonssaker til slutt. Dette fordi 

en ofte er litt sliten etter en lang dag, 

og ikke har samme engasjementet 

etter en lang dag.

Generelt interessant å høre om 

utviklingsarbeidet som gjøres i FS.

Interessant å høre om hvor mange ulike 

veier som fører frem til samme resultat 

ved de ulike institusjonene.

Presentasjonene av ny Studentweb var 

gledelig.

Fortrinnsvis at det ikke avslutter på en 

fredag :)

Veldig nyttige

Fint å diskutere litt rundt rutiner og få 

innblikk i ulike praksiser

Kontakt med andre institusjoner og 

presentasjoner

Presentasjonene var jevnt over gode Liker arbeidsformen.

Veldig bra hotell. Synest også 

programmet var bra. Kunne startet litt tidligere på dag 1. Sjekklister, Rapportering

Veldig nyttig og høre hvordan andre gjør 

det Mye nytt og spennende.  Fremdrift !!!

Flotte og nyttige presentasjonar! Fin gjennomgang. Gode og relevante presentasjonar.

For kort seminar! Vil gjerne ha meir tid 

til uformelle samtalar. Tid til uformelle samtalar.

Alt var nyttig. Gode presentasjoner.

ok. Men for stor gruppe denne gangen til å 

knytte nye kontakter.

Det er alltid nyttig med gode 

presentasjoner.  Gir veldig godt 

innblikk i funksjonaliteten, og gjør det 

enklere å bruke applikasjonene når 

man har fått en muntlig gjennomgang.

Enkelte grupper ble litt for store, og da blir 

ikke dialogen så god.

Alltid flott å knytte kontakter ved 

andre institusjoner

Jeg er veldig fornøyd med 

kontaktforum

Fint med presentasjoner av nyutvikling og 

en seanse om hva som er siste 

oppdateringer
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Spesielt nyttige:  Nominasjon, Rust, 

Lånekassen. Alle innlegg var nyttlig, 

ikke noe var overflødig eller kjedelig.

Det fungerte veldig bra (gruppa 

sem.registrering /Ole Martin), aktivt 

innspill til punkter på rutina, og selve 

malen for rutinene. Synes dette er veien å 

gå for å utarbeide flere slike.

Norges beste frokost- og lunsj buffet? 

se svaret ad presentasjoner.

Ble programmet litt i snaueste laget 

denne gangen? 2 halve dager? Men det 

skal jo fylles med noe vettugt også.

Jeg føler det er behov for en ordentlig 

presentasjon av alle medlemmene? Det er 

nye institusjoner og det er nye kontakter 

også hos de "gamle", og vi er blitt mange!


